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BELANGRIJK – LEES DIT ZORGVULDIG DOOR
Deze gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (een
individu of een rechtspersoon) en TofSoft voor de TofSoft-software (UurBeheer 2.0)
die met deze Overeenkomst wordt geleverd. Hierbij behoren bijbehorende media en
internetservices van UurBeheer van TofSoft. Bij de Software kan eventueel een
aanvulling op of wijziging van deze Overeenkomst online worden gepubliceerd.
DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT
U BENT GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET MET DEZE
OVEREENKOMST INSTEMT, DIENT U DEZE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF
GEBRUIKEN. IN DAT GEVAL MOET U UURBEHEER NIET INSTALLEREN!
I. KERNPUNTEN OVEREENKOMST
• U komt overeen noch een ongeldig, noch een tijdelijk e-mailadres te gebruiken
voor de registratie van UurBeheer 2.0.
• U komt overeen geen misbruik te maken van deze gratis registratiemogelijkheid
in welke vorm dan ook.
• U komt overeen dat uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze database. Dit
adres zal niet met derden gedeeld worden.
• U komt overeen dat uw e-mailadres geldig is en niet een zogenoemd tijdelijk
e-mailadres is.
• U komt overeen dat uw e-mailadres door TofSoft gebruikt mag worden om
informatie over ons of onze producten te verspreiden.
• U komt overeen dat u UurBeheer alleen zult gebruiken met een door ons
gegenereerde geldige registratiecode behorende bij uw eigen e-mailadres.
• U komt overeen dat u UurBeheer per persoon maar 1 keer kunt activeren met 1
e-mailadres, en dat u uw persoonlijke activatie-informatie niet met anderen
(derden) deelt.
• U komt overeen dat u UurBeheer niet zelf zult verspreiden, probeert te
reverse-engineeren, te hacken, cracken, of enige andere processen van deze
aard zult
uitvoeren met
dit
programma. TofSoft
is
de rechtmatige
intellectuele eigenaar van het product UurBeheer, en enige schending van de
(copyright)rechten die hieraan verbonden zijn zal door ons aangepakt worden
met behulp van de geldende rechtelijke middelen.
• U komt overeen dat TofSoft niet verantwoordelijk is voor enig mogelijk
verlies van gegevens.
1. VERLENING VAN LICENTIE. TofSoft verleent u de volgende rechten, op voorwaarde
dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft.
1.1 Installatie en gebruik. U mag één exemplaar van de Software installeren
en activeren op een pc of een ander mogelijk apparaat per verkregen
serialcode.
1.2 Alternatieve rechten voor Opslag/Netwerkgebruik. In plaats van het onder
artikel 1.1 genoemde, mag u een exemplaar van de Software installeren op een
opslagapparaat in een netwerk, zoals een server. Slechts één apparaat,
bijvoorbeeld een pc, mag toegang hebben tot dat geldig gelicentieerde
exemplaar van de Software en dat gebruiken op een particulier netwerk. Voor
elk extra apparaat dat toegang heeft tot en gebruikmaakt van de Software die
op het netwerk is geïnstalleerd, hebt u een licentie voor de Software nodig.

2. BESCHRIJVING VAN OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN
2.1 Verplichte activering. DEZE SOFTWARE BEVAT TECHNOLOGISCHE MAATREGELEN DIE
ZIJN ONTWORPEN OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZONDER LICENTIE TEGEN TE GAAN.
Het is dan ook mogelijk dat uw account wordt geblokkeerd bij (vermeende)
fraude. TofSoft zal op elk gevolg een onderzoek instellen en het zal de
gebruiker mogelijk zijn TofSoft te informeren en zijn of haar vermeende
misbruik nader toe te lichten. TofSoft zal hierna genomen sancties terug
kunnen trekken of verscherpen.

2.2 Internetservices. U mag aan de Software gerelateerde internetservices van
TofSoft op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat hierdoor het ongestoord
gebruik van deze services door derden wordt gehinderd, schade ondervindt of
op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze
proberen onbevoegd toegang te krijgen tot enige aan internetservices
gerelateerde services, accounts, computersystemen of netwerken.
3. VOORBEHOUD VAN RECHTEN EN EIGENDOM.
TofSoft behoudt zich alle rechten voor die in deze OVEREENKOMST niet
uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Op deze Software is auteursrecht van
toepassing, alsmede andere wetgeving en verdragen inzake intellectuele
eigendom. De eigendom van, het auteursrecht op en de overige rechten met
betrekking tot intellectuele eigendom in de Software berusten bij TofSoft of
haar leveranciers. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven
en zal te downloaden zijn op verschillende websites.
4. BEPERKING OP REVERSE-ENGINEERING, DECOMPILATIE EN DISASSEMBLEREN.
Het is u niet toegestaan op de Software reverse-engineering toe te passen,
deze te decompileren of disassembleren, behalve indien en voor zover een
dergelijke activiteit ondanks deze beperking expliciet is toegestaan onder
toepasselijk recht.

5. GEEN VERHUUR/COMMERCIËLE HOSTING.
U mag de Software niet verhuren, in lease geven, uitlenen of commerciële
hostingservices leveren met de Software.
6. INSTEMMING MET HET GEBRUIK VAN GEGEVENS.
U stemt ermee in dat TofSoft technische gegevens en gebruikersaantallen*
mogen verzamelen en gebruiken voor uiteenlopende doeleinden. TofSoft mag
deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van haar
producten, om u aangepaste services te bieden of bijvoorbeeld u een
gebruikersaantal te laten zien. Hierbij zullen deze gegevens niet worden
geopenbaard op een manier waarop uw identiteit kenbaar wordt gemaakt. Uw
gegevens met betrekking tot werkuren/salaris en het gehele urenoverzicht
zullen niet door TofSoft kunnen worden bekeken of verzameld: dit is
geheel u eigen verantwoording om dit indien nodig op uw eigen apparaat te
beschermen. TofSoft is ook daarom niet aansprakelijk voor gegevensverlies
en of publicatie van urenoverzichten en andere persoonlijke instellingen.
*aantal keer dat het programma gebruikt is door de gebruiker

7. KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN.
TofSoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site of service
van derden, enige koppeling die deze site of service bevat of enige
wijziging of update in de sites of services van derden. TofSoft biedt u
deze koppelingen en toegang tot sites en services van derden alleen aan
voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling houdt niet in dat TofSoft de
website en service van de derde aanprijst of goedkeurt. Desalniettemin
heeft TofSoft wel een controle in verband met mogelijke imagoschade of
fraude naar de gebruiker, maar indien er toch fraude of andere ongewenste
bevindingen zijn zal TofSoft niet aansprakelijk zijn.
8. WEDERVERKOOP EN VERSPREIDING.
Het is niet toegestaan de software op een of andere manier verder te
distribueren waarbij u zelf financieel voordeel heeft. Het verkopen van
de Gratis versie en Proversie is niet toegestaan zonder instemming van
TofSoft, schriftelijk. Verspreiding van de Gratis versie is wel
toegestaan en bovendien stimuleert TofSoft dit juist. Hierbij is wel een
nieuwe licentie voor iedere gebruiker nodig via de website van Uurbeheer
(TofSoft), met geldig e-mailadres.
9. BEËINDIGING.
Onverminderd al haar overige rechten mag TofSoft deze Overeenkomst
beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt.
Indien dit zich voordoet, moet u alle kopieën van de Software en alle
componenten daarvan vernietigen.

9. GARANTIE
Bij de Gratis versie is geen garantie van kracht: u kunt bij problemen
altijd contact op nemen met TofSoft, maar TofSoft is niet aansprakelijk
voor enige schade. De Pro versie bevat de garantie dat u de juiste
activeringscode
ontvangt
na
betaling;
verder
is
TofSoft
niet
aansprakelijk voor andere problemen.
Technische problemen in UurBeheer 2.0 zullen wel door TofSoft opgelost
worden indien redelijk, rendabel en mogelijk.
10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID.
Deze Overeenkomst (inclusief enige aanvulling op of wijziging van deze
Overeenkomst die bij de Software wordt meegeleverd) vormt de volledige
overeenkomst tussen u en TofSoft met betrekking tot UurBeheer en de
ondersteuningsdiensten (indien aanwezig) en vervangt alle voorgaande of
gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en
weergaven met betrekking tot de Software of enig ander onderwerp
opgenomen in deze Overeenkomst. Indien de voorwaarden van enig beleid of
programma's voor ondersteunende services van TofSoft in conflict zijn met
de voorwaarden van deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden in deze
Overeenkomst voorrang. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst nietig,
vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar mocht blijken, blijven de
overige bepalingen volledig van kracht.
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